Op de Savanne

Benodigdheden:
Basispapier: Card Deco linnen mokka en oker
Designpapier: Stamperia “Savana” 30,5 x 30,5 cm en 20 x 20cm
Designpapier: Stamperia “Savana – Collectables” of de Die Cuts
Snijmal Essentials SL-ES-CD123
Een snijmal van een tag of een zelf gesneden tag.
Distress inkt “Brushed Corduroy”
Lijmpistool
Hobbylijm
Lint of koord
Werkwijze :
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Snij 2 keer de basismal uit basispapier “mokka”.
Knip een stuk uit mokka van 14 x 3,5 cm en ril op 1,5 cm en 2 cm.
Uit oker stans je alle mallen met tussenmaat.
Voor de achtergrond gebruikte ik zowel het designpapier uit 30,5 x 30,5 cm en 20 x 20 cm. Ik
koos voor de achtergrond met bomen. Leg de stansjes op je designpapier zó, dat je een mooi
geheel krijgt
Knip de dieren naar wens uit de aparte sheet uit het designpapier formaat 20 x 20 cm. In
plaats van te knippen kunnen de die cuts gebruikt worden, hou alleen rekening dat de kaart
hierdoor zwaarder wordt.
Knip de planten en bomen uit de sheet uit de collectables. De sheets zijn dubbelzijdig. De
figuren kan je zowel links als rechts gebruiken.
In plaats van te knippen kunnen de die cuts gebruikt worden, hou alleen rekening dat de
kaart hierdoor zwaarder wordt.
Bewerk alle randjes (indien gewenst) met distress inkt. Ik kleurde ook de figuren, de witte
rand vond ik storend met het achtergrond papier.
Plak het strookje om beide mallen te verbinden. Let op: Links in spiegelbeeld plakken!
Plak nu alle okerkleurige delen op de basis maar aan de rechterkant een opening laten voor
de tag!
Plak alle delen uit het designpapier.
Plak alle bomen planten en dieren in 3D. Gebruik geen 3D-kit want komt door het papier!
Werk de kaart af met een tag uit het pakket of maak zelf een tag.

Veel plezier.

